INFORMACIÓ TEMPORADA ESPORTIVA ACTIVITATS ADULTS 2018/2019
1.- Les activitats d’adults tenen una durada de tres trimestres tancats, comencen el 17 de
setembre de 2018 i acaben el 14 de juny de 2019. Del 17 al 28 de juny es faran classes de recuperació.
2.- Per a matricular-vos, heu de venir a l’oficina del Poliesportiu Municipal de Dénia situada al camí
del Regatxo, 6, a partir del 18 de junio, de 9 a 13 h de dilluns a divendres i de 17 a 19 h de dilluns a
dijous. Si el que necessiteu és informació podeu telefonar al 965 78 69 68, enviar un fax al 966 42 05
02 o bé un c/e a esports@ayto-denia.es.
3.- És obligatori presentar el carnet de mestresses de casa actualitzat (si estan en l’activitat que es fa
en col·laboració amb l’associació de mestresses) o el carnet de jubilat o pensionista (si estan en
l’activitat de les persones grans a les 10:45 h).
4.- El preu de les activitats és de 55€ al trimestre i està marcat per l’ordenança fiscal reguladora dels
preus públics de l’Ajuntament de Dénia.
El fet d’estar inscrit/a en un trimestre no dóna dret a continuar en el següent.
Per això, cal pagar l’import, segons marquen les ordenances, abans del dia 15 del trimestre que
comença.
Els pagaments es realitzaran abans del dia 17 de setembre, 15 de desembre, 15 de març i caldrà
lliurar còpia del rebut de pagament a l’oficina del poliesportiu o bé pagar amb targeta de crèdit en la
mateixa oficina. 4 faltes seguides sense justificar o avisar és motiu de baixa, encara que s’hi haja pagat
el trimestre. L’usuari o usuària que no figure en les llistes de les monitores no podrà entrar a
l’activitat.
5.- Hi ha un descompte del 33% del total, si vos matriculeu en més d’una activitat.
6.- La inscripció i el pagament d’una activitat només és vàlida per a l’activitat que aparega en el rebut
de pagament. Com que les places són limitades, aquells rebuts que s’hagen presentat una vegada
iniciat el trimestre només es tindran en compte si hi ha places vacants.
Només es farà la devolució de l’import abonat en cas que la Regidoria anul·le l’activitat en què vos heu
matriculat o estiga degudament justificat.
7.- En cas que vulgueu donar-vos de baixa voluntàriament heu d’avisar a l’oficina o bé telefonar al 965
78 69 68.
8.- Les sessions de les activitats d’adults tenen una durada de 50 minuts actius. Per necessitats del
servei, les activitats es podran anul·lar o tindre modificacions.
9.- Durant les festes de Nadal, Falles i Setmana Santa, així com els ponts festius escolars,
activitats d’adults s’interrompen, ja que estan sotmeses al calendari escolar.
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